СОБОРНІСТЬ УКРАЇНИ В
ЄДНАННІ УКРАЇНЦІВ ТА
УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

Історія - це пам'ять людського суспільства, його свідомість і
совість, засіб самоочищення, виховання прийдешніх поколінь.
У часи тоталітарного режиму цілі пласти нашого минулого
були сфальсифіковані або знаходились за сімома замками,
тому особливо серйозних досліджень чекає літопис
українського народу. «Читати українську історію треба з
бромом,– писав у травневі дні 1918 року прем'єр Української
Народної Республіки Володимир Винниченко,– до того,– це
одна з нещасних, безруких, безпорадних історій, до того
боляче, досадно, гірко, сумно перечитувати, як нещасна,
зацькована, застрашена нація тільки те й робила за весь час
свого державного існування, що «одгризалася» на всі боки: од
поляків, руських, татар, шведів. Уся історія - безупинний,
безперервний ряд повстань, війн, пожарищ, голоду,
військових переворотів, інтриг, сварок, підкопування».

Одна з таких сторінок нашої історії - боротьба українського
народу за соборність своїх земель.

Бодров, Ю. І. Історія України
[Текст] : (навч. посіб. для студ.
неісторичних спеціальностей) /
Бодров Ю. І. ; МОН України,
Уманський ДПУ імені Павла
Тичини. – Умань : Жовтий О. О.,
2010. – 413, [1] с. – Бібліогр.: с. 410413.

Найбільших успіхів у справі
реалізації соборності України
було досягнуто лише на початку
ХХ століття – в процесі
бурхливого піднесення
національно-визвольної
боротьби українського народу,
пов’язаного з крахом, спочатку Російської, а згодом і АвстроУгорської імперії. Адже до 1917
року Лівобережжя,
Правобережжя та Південь, або
так звана Наддніпрянська
Україна, перебували у складі
Росії, а Східна Галичина, Північна
Буковина та Закарпаття входили
до складу Австро-Угорщини.

Оригінал Універсалу злуки УНР
та ЗУНР

Історичним кроком на шляху соборності українських земель в
той період став третій Універсал Центральної Ради, яким
проголошувалось створення Української Народної Республіки
(УНР) та визначалась її територія: Київщина, Волинь, Поділля,
Херсонщина, Катеринославщина, Таврія (без Криму),
Полтавщина, Харківщина, Чернігівщина.

Під впливом цих подій в жовтні 1918 р. у
Львові представники
західноукраїнських політичних партій
створили Українську Національну Раду,
а 19 жовтня того ж року було
проголошено утворення
Західноукраїнської Народної
Республіки. Відтоді між урядами УНР і
ЗУНР велися переговори про втілення
ідеї соборності.

Левицька, Н. М. Історія України.
Україна в світі: історія і сучасність
[Текст] : навч. посібник / Н. М.
Левицька ; МОН України, Нац. ун-т
харчових технологій. – К. : Кондор,
2010. – 416, [1] с. – Бібліогр. в тексті.

Історія України від найдавніших
часів до наших днів [Текст] :
практикум для студентів
неспеціальних факультетів : рек.
МОН України як навч. посіб. для
студ. ВНЗ / (упоряд. С.В. Герегова,
М.Р. Гуйванюк, Г.М. Скорейко ; рец.
Л.В. Баженов, В.В. Марчук, М.Ф.
Юрій ; МОН України. – 3-тє вид.,
доп. – Чернівці : Наші книги, 2008. –
335,[1] с.

Соборна Україна

22 січня 1919 р. у Києві на Софійській площі відбулися урочисті
збори, на яких був проголошений Акт Злуки українських
земель, засвідчений Універсалом про об'єднання УНР і ЗУНР в
єдину Велику Україну.
.Макарчук, С. А. Писемні джерела з
історії України [Текст] : [курс лекцій]
/ Степан Макарчук. – Львів : Світ,
1999. – 350, [2] c. : іл. – Бібліогр. в
тексті.

Історія екскурсійної діяльності в
Україні [Текст] : навчальний
посібник : рек. МОН України як
навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. К.
Федорченко, О. М. Костюкова, Т. А.
Дьорова, М. М. Олексійко ; МОН
України, Київський ун-т туризму,
економіки і права. – К. : Кондор,
2009. – 163, [1] с. : табл. –
(Туристична книга). – Бібліогр.: с.
160-163.

Ним стверджувалось
об'єднання двох тодішніх
держав, що постали на
уламках Російської і
Австро-Угорської імперій в
єдину соборну Українську
державу, яка ставала
гарантом
загальнонаціональних
інтересів українців.
Століттями розірваний
український народ
визволився з неволі і
воз'єднався на своїй землі
в єдиній Українській
державі.

Історія України [Текст] : джерельний
літопис / за ред. В.І. Червінського ,
М.І.Обушного ; [упоряд. В. І.
Червінський , М. І.Обушний, Т.Ю.
Горбань [та ін.]. – К. : Дирекція ФВД,
2008. – 799, [1] с.

Об'єднання українських земель відбулося
юридично та політично, проте державне
об'єднання не відбулося. Тому перед фактом
військової катастрофи восени 1919 -1920
роках уряди та військове командування ЗУНР
та УНР дбали передусім про свої регіональні
інтереси. Це яскраво проявилося в процесі
переговорів Симона Петлюри з польським
керівництвом та в підписанні ним 21 квітня
1920 року Варшавського договору, згідно з
яким, за визнання Польщею Директорії УНР,
очолюваної С. Петлюрою, та надання
військової допомоги проти більшовицьких
урядів Росії та України. Польщі передавалася
Галичина, Холмщина, Підляшшя й Західна
Волинь (включаючи повіти: Рівненський,
Дубнівський та частину Кременецького).

Іванов, В. М. Історія держави і
права України [Текст] : навч. посіб. :
рек. МОН України / В'ячеслав
Миколайович Іванов. – К. : Атіка,
2003. – 416 с. – Бібліогр.: с. 411-414.

Це об'єднання виявилось нетривким, і
невдовзі історія розпорядилась так, що
окремі частини українських земель знову
опинились у складі різних держав. А
методи, якими було здійснено нове
об'єднання «сходу» і «заходу» в 1939 році,
полишили в думах мільйонів українців
незагоєні рани.

Чекаленко, Л. Д. Витоки української
дипломатії [Текст] : навч. посіб. для
студ. ВНЗ : [рек. МОН України] /
Людмила Чекаленко ; Дипломатична
Академія України при МЗС України. –
К. : LAT & K, 2010. – 339, [1] с. –
Бібліогр.: с.332-337.

Території, на які претендувала Українська Народна Республіка

.

Акція « Живий ланцюг» (1990) стала
однією з найяскравіших подій під час руху
за відродження незалежної соборної
демократичної України та утвердження
національної ідеї. Патріотичні сили в
передчутті розпаду СРСР згуртувалися й
21 січня 1990 р. організували «живий
ланцюг» між Києвом, Львовом та ІваноФранківськом як символ духовної єдності
людей східних і західних земель України,
як запорука існування єдиної, соборної
України. Від 1 до 3 мільйонів людей,
узявшись за руки, створили на дорогах і
шосе безперервний ланцюг від Києва до
Львова.

Табачник, Д. В. Українська дипломатія.
Нариси історії.1917-1990 [Текст] : навч. посібник
для студ. ВНЗ. – К. : Либідь, 2006. – 768 с. : іл. –
МОН України. – 2000 пр.

День Єдності 1990 року. Живий ланцюг

Алексеев, Ю. М. Історія України [Текст] : навчальний
посібник для абітурієнтів та студ. ВНЗ. : рек. МОН України
/ Ю. М. Алексеев, А. Г. Вертегел, А. Г. Даниленко. – К. :
Каравелла, 2004. – 256 с.

В кінці 2000-их рр. почала
відроджуватись традиція створення
«живих ланцюгів», що символізують
єдність українського народу.

Король, В. Ю. Історія України
[Текст] : навчальний посібник : [рек.
МОН України як навч. посіб. для
студ. ВНЗ] / В. Ю. Король. – Вид. 2ге, допов. – К. : Академія, 2008. –
495, [1] с. – (Альма-матер). –

.

Бібліогр.: с. 494-495

Іванченко, Р. П. Історія без міфів [Текст] : бесіди
з історії української державності : рек. МОН
України як навч. посіб. для студ. ВНЗ / Раїса
Іванченко ; Міжрегіональна академія управління
персоналом. – 2-ге вид. переробл. і допов. – К. :
МАУП, 2006. – 622, [1] c. : табл. – Бібліогр.: с. 601617.

Історія України та її державності [Текст] : [навч.
посібник] : рек. МОН України як навч. посібник
для студ. і викладачів ВНЗ / І. Є. Дещинський, І.
О. Гаврилів, Р. Д. Зінкевич [та ін.] ; за ред. Л. Є
Дещинського ; МОН України, Науковометодичний центр вищої освіти і науки України.
– 2005 : Бескид Біт, 2005. – 367, [1] c. : фотоіл. –
Бібліогр.: с. 353-365.

Білоцерківський, В. Я. Історія України [Текст] :
[навч. посіб.] : рек. МОН України як навч. посіб.
для студ. ВНЗ / В. Я. Білоцерківський. – Вид. 3-тє,
випр. і допов. – К. : Центр учбової літератури,
2007. – 535, [1] с.

В 2008 -2011 роках у Києві такі
«ланцюги» утворювали на мосту
Патона. Таким чином символічно
об'єднували правий та лівий береги
Дніпра. Основним організатором цієї
акції виступало Братство козацького
бойового звичаю «Спас» .

Карасевич, А. О. Історія політичної думки
[Текст] : [навч. посібник] : (за вимогами
кредитно-модульної системи) / А. О. Карасевич ;
[уклад. О. К. Карасевич ] ; МОН України,
Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань :
Жовтий О. О., 2013. – 651 с. : іл., табл. – Бібліогр. в
тексті.

Найбільшого розмаху акція
досягла 2011 року, коли на міст
Патона прийшло понад 1000
учасників. Того року до
організації акції долучилися такі
громадські організації ,
як :«Відсіч», «Молода просвіта»,
«Національний альянс»,
«Молодіжний націоналістичний
конгрес», студентський
туристичний клуб «Скіфи» КНЕУ.
.

Історія української культури [Текст] : (кредитно-модульний
курс) : навч. посібник / О. М. Цапко, Л. М. Дубчак, А. І.
Піскарьова [та ін.] ; МОН України. – К. : Дакор, 2011. – 175,
[1] c. – Бібліогр. в тексті. – Авт. зазначено на звороті тит.
арк.

22 січня 2011 р. «живий ланцюг»
утворено у понад 20 містах
України. Так у Львові близько
п'яти тисяч осіб утворили
«живий ланцюг» від пам'ятника
Тарасу Шевченку до пам'ятника
Степану Бандері .

Теорія та практика формування української національної
ідеї [Текст] / упоряд. і ред. О.К. Шевченко; Рада нац.
безпеки і оборони України, Нац. інститут проблем
міжнародної безпеки, НАН України, Інститут політичних і
етнографічних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.
Кураса. – К. : Фоліант, 2008. – 299, [1] с.

Губарев, В. К. Історія України [Текст] : універсальний
ілюстрований довідник / В. К. Губарев ; [пер. з рос. Б.
М. Губарева]. – Донецьк : БАО, 2008. – 573, [3] с. : іл.

Історія держави і права України [Текст] : академічний курс
: у 2-х томах : доп. МОН України, як підруч. для студ.
юдичних спец. вищих навч. закладів. Т.2. / А. Й. Рогожин,
О. Д. Святоцький, О. Л. Копиленко [та ін.] ; за ред. В. Я.
Тація , Й. А. Рогожина ; Академія правових наук України,
Національна юридична академія України імені Ярослава
Мудрого. – К. : Ін Юре, 2000. – 577, [3] с. – Авт. зазначено на
звороті

«Живий ланцюг» на День Соборності 2011 року

22 січня 2014 року в Україні
відзначається 95-та річниця
ухвалення Універсалу Директорії
про Злуку Української Народної
Республіки та Західно-Української
Народної Республіки в єдину
державу. Ця подія увійшла в
історію як День Соборності
України, що уособлює віковічні
прагнення нашого народу до
об’єднаності, цілісності та
неподільності.

Національний рух в Україні у другій половині ХХ ст.
[Текст] : навч. посіб. для студ. історичного ф-ту / МОН,
молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла
Тичини ; уклад. Чорномаз Б. Д. – Умань : Жовтий О.О.,
2011. – 103, [1] с. – Бібліогр.: с. 98-102.

24 січня 1919 року було ухвалено
закон про святкування 22 січня
як Дня проголошення
самостійності України. З січня
1999 року цей день офіційно
відзначався як День Соборності
України, з грудня 2011 року
згідно з Указом Президента
України Віктора Януковича –
святкується як День Соборності
та Свободи України.

Макарчук, С. А. Писемні джерела з історії України [Текст] : [курс
лекцій] / Степан Макарчук. – Львів : Світ, 1999. – 350, [2] c. : іл. –
Бібліогр. в тексті.

Дудник, О. В. Національно-демократичні перетворення на
півдні Київщини в революційну добу (березень 1917-1920 рр.)
[Текст] : монографія / Олена Дудник ; [рец. Д. Ф. Розовик, І.
М. Романюк, М. А. Ковальчук]. – Умань : [СПД Сочінський],
2008. – 245, [3] с. – Бібліогр.: с. 204-222.

Греченко, В. А. Історія української культури [Текст] : навч.
посіб. для студ. ВНЗ : рек. МОНмолодьспорту України / В. А.
Греченко, К. В. Кислюк. – К. : Кондор, 2013. – 351, [1] с. –
Бібліогр.: с. 332-329.

Століттями розірваний український
народ визволився з неволі :
Наддніпрянщина вийшла з
Російської, а Західна Україна - з
Австро-Угорської імперій , і
воз'єднався на своїй землі в єдиній
Українській державі.

Свобода та її вияви у сучасному суспільстві [Текст] :
матеріали Всеукраїнської наук. конференції, (м.
Умань, 22 квітня 2010 р.) / МОН України, Уманський
ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т філології та
суспільствознавства [та ін.] ; [редкол.: А. О.
Карасевич (голова), Л. Г. Лисенко, В. С. Фуркало]. –
Умань : Жовтий, 2010. – 131, [1] с. – Бібліогр. в тексті.

День
Соборності
– це
нагадування
про те, що
сила нашої
держави – в
єдності
українських
земель.

Довжук, І. В. Нова історія України (середина ХVII - початок ХХ ст.)
[Текст] : підручник / МОН України, Східноукраїнський нац. ун-т імені
Володимира Даля. – Луганськ : [Вид-во СНУ ім. В. Даля], 2010. – 731,
[1] с. – Бібліогр.: с. 728-729.

Україна в 2005-2009 рр. [Текст] : [монографія] :
стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціальноекономічного розвитку / за заг. ред. Ю. Г. Рубана ;
Національний ін-т стратегічних досліджень. – К. : [
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